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Klarifikasi atas Pemberitaan Mengenai Produk Enzyplex 

 

Jakarta, 1 Februari 2018  

 

Sehubungan dengan pemberitaan mengenai produk Enzyplex yang beredar viral di media sosial dan 

penjelasan Badan POM RI pada situs resmi Badan POM pada 30 Januari 2018 mengenai Hasil 

Pengujian Sampel Suplemen Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Mataram tentang 

Hasil Pengujian Sampel Uji Rujuk Suplemen Makanan, kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai 

berikut: 

 

1. Kami menghargai Badan POM sebagai pengawas dan menganggap serius hal ini dan 

bekerjasama sepenuhnya dengan Badan POM dalam menangani masalah ini. 

 

2. Nomor Izin Edar (NIE) yang disebutkan didalam surat BPOM dan Press Release adalah NIE 

kemasan botol yang sudah tidak kami produksi lagi sejak tahun 2013 dan saat ini yang 

beredar hanyalah kemasan catch cover. 

 

3. Bahan baku produk Enzyplex dengan kemasan yang saat ini beredar telah melalui uji bahan 

baku di laboratorium LPPOM MUI dengan hasil negatif porcine DNA (negatif kandungan DNA 

babi).  

 

4. Sebagai bentuk tanggung jawab kami kepada para stakeholder, khususnya masyarakat dan 

tenaga kesehatan, kami meminta maaf atas kesimpang siuran yang terjadi. Sebagai 

perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 1970, kami senantiasa memberikan jaminan mutu 

bahan baku dan produk yang diproduksi Perusahaan kami. 

 

5.  Produk-produk kami hanya menggunakan bahan-bahan yang diizinkan sesuai standar yang 

ditetapkan oleh Badan POM sesuai Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan 

standar internasional Good Manufacturing Practices (GMP), dan telah mengikuti seluruh 

prosedur yang ditetapkan termasuk melakukan uji bahan baku kepada LPPOM MUI untuk 

produk hewani sebelum diproduksi menjadi produk jadi, sesuai persyaratan Badan POM. 

 

6. Kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, 

pelanggan setia kami yang telah mendukung kami selama lebih dari 4 dekade sehingga kami 

tetap dapat menyediakan produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. 
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